
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
เรอง ประกวดราคาซีอจัดชอรถบรรทุกขยะ ขนาด b  ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ตํ๋ากว่า ๖ ,000  ซีซี หรือ 
กำลังเครืองยนตสูงสุดไม่ตำกว่า ©๗0 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อวถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ 
ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๖,0๐๐ ซีซี หรือกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๗0 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,£๐0 ,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสน 
บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๖,๐๐๐ 
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา 
กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน 
ตำบลบ้านร่อม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent P ro c u re m e n t: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

httD S://nrnceR R ^ on rn r.n rp rn p n t fTO + ใ า /•



ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๘ 
มีนาคม ๒!£๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓0 น. ■ ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐บาท ผ่านทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี 
๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระ 
เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banrbme.go.th หรือ www.gp'rocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕๓๔๐๗๓๖ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโปรดสอบถามมายัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ผ่านทางอีเมล์ 6140204@dla.go.th หรือซ่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมจะซี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
w w w .banrom e.go.th และ w w w .gprocurem ent.go.th ในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ แคะเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันท่ี ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

https://process3.^procurement. p-ก.th/ecmPnrnr' 1 £ก พ - - . น -
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ขอบเขตของงาน (Term  o f  R e fe re n ce  ะ TOR)
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตํ่ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี 

หรีอกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำ๓ อท่าเรีอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

********************

๑. ความเป็นมา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0 ๘๑๐.๘/ว ๒๔๑๗ ลงวับที่ ๙ สิงหาคม ๒๔๖๔ 

องค ์การบ ร ิห ารส ่วน ตำบ ลบ ้าน ร ่อม ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณ เง ินอ ุดหน ุน เฉพ าะก ิจท ี่จะได ้ร ับการจ ัดสรรตาม 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก1องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงาบยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทือจัดซือรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๖ 10๐๐ ชีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ตรกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๔0 ๐,๐๐๐.๐๐  (สองล้านห้าแสนบาทล้วน) 
เพื่อใช้ในงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใบพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม น้ัน

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม,ตรก ว่า ๖,0 0 0  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตรก ว่า ๑๗0  กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) 
จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะสำหรับรองรับการจัดเก็บขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในขุมขน 
๒.๒ เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดให้มีประสิทธิภาพใน 

การจัดเก็บขยะที่เพิ่มมากขึ้น
๒.๓ เพื่อเป็นการฟ้องกันการเกิดโรคระบาดและปีญหาด้านสุขภาพอนามัยของประซาขน 
๒.๔ เพื่อเป็นการแล้ไขปีญหาการสูญเสียทัศนียภาพของบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอย

๓. วงเงินงบประมาณ.....๒,๔๐.๐,.๐.©.๐,๐.๐..บาท (สองล้านห้าแสนบาทล้วน)

๔. ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๒,๔๐๐,.๐๐.๐,0๐.บาท (สองล้านห้าแสนบาทล้วน)
๕. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซ็่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว 

เน ื่องจากเป ็นผ ู้ท ี่ไม ่ผ ่านเกณฑ ์ การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงาบของผ ู้ประกอบการตามระเบ ียบท ี่ ร ัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๔ ไม่เป ็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายฃื่อผู้ท ิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ท ิ้งงานของ 
หน่วยงาบของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม,ม ีล ักษณะต้องห ้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราฃกิจจานุเบกษา

/ ๔.๗ เป็นบุคคล



๕.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาขีพ‘ขายพัสดุที่ประกวดราคาซี้อด้วยวิธีการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๕.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยขนํรวัมกับกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เขายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วน 
ตำบลบ้านร่อม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอับเป็นการขัดขวางการแข้งข้นอย่าง 
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕.๙ ไม,เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซี่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น 
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเข่นว,าน้ีน

๕.๑๐ ผู้ย ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบ ียนในระบบจัดซ ื้อจ ัดจ้างภาครัฐด้วยอ ิเล ็กทรอนิกส ์ (Electronic 
G overnm ent Procurem ent: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๕.๑๑ ผู้ย ื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่ส ัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent P ro c u re m e n t: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. 
กำหนด

๕.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด

๕.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ 
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๖. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 
คุณลักษณะทั่วไป
เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย คัวรถขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่ต่ําก'ว่า ๖1๐๐๐ ชีชี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตรกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า 
ตอนท้ายหลังเก่งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศกํเมดร และสามารถรับนํ้าหนักมูล 
ฝอยไม่น้อยกว่า ๕1๐๐๐ กิโลกรัม และนํ้าหนักของรถรวบนํ้าหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ด้านท้ายตู้บรรทุก 
ขยะมูลฝอยติดตั้งขุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไรดรอลิค ขุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี 
คุณภาพสูงได้ร ับมาตรฐานคุณภาพ มอก.๙ ๐ ๐ ๑  หรือ |ร 0 ๙ ๐ ๐๑ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกลาร 
รับรองมาแสดงในวันเสนอราคา (ทั่งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการไข้งานและ 
เกิดประโยขนํสูงสุดแก่ทางราซการ) และอุปกรณ์ทุกฃนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใข้งานมาก่อน 
คุณลักษณะเฉพาะ 
๖.๑ ตัวรถยนต์

๖.๑.๑ เป็นรถขนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ขุด 
โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 

๖.๑.๒ ความยาวข,วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ มิลลิเมตร 
๖.๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
๖.๑.๔ ติดตั้งเครื่องเล่น CD/MPcn/USB
๖.๑.๕ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกับเพื่อสะดวกต่อการสั่งซื้ออะไหล่

/ ๖.๒ เครื่องยนต์,
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๖.๒ เครื่องยนต์
๖.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยนํ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้ 

มาตรฐาน'ไม่ต่ําก'ว่า มอก.๒๓๑๕:-๒๕๕๑หรือEURO ๓ โดยแนบเอกสารรับรองมาตราฐานมาแสดงในวับ
ยื่นเสนอราคา

๖.๒.๒ มีปรืมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๖ ,0๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์หรือ 
มีกำลังสุงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๖.๒.๓ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน มีศูนย์บริการภายในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียง ทั้งนี้เพื่อความ 
สะดวกในการบำรุงดูแลรักษาและการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง ในการบริการหลังการขาย

๖.๓ ระบบล่งกำลัง
๖.๓.๑ คลัทข้เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
๖.๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ 

๖.๔ ระบบบังคับเลี้ยว
๖.๔.๑ พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๖.๔ ระบบนํ้ามันเซี้อเพลิง
๖.๔.๑ ถังบํ้ามันเขี้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาป็ดมีกุญแจสามารถล๊อคได้

๖.๖ ระบบกันสะเทือน
๖.๖.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖.๖.๒ มีระบบเซ็นเซอร์ตัวจับการเอียงของรถ เพื่อปัองกันการเกิดอุบัติเหตุของการพลิกควํ่าเพื่อความปลอดภัย 

สามารถตรวจจับองศาการเอ ียงแนวซ้าย-ขวา หากเอียงเกิน ๔ องศา จะมีสัญญานเสียงและไฟกระพริบเตือนที่ห้อง 
พลขับได้

๖.๗ ระบบห้ามล้อ
๖.๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖.๗.๒ มีระบบเซ็นเซอร์กันขนด้านท้ายขณะรถเคลื่อนที่ถอยหลังและเมื่อพบสิ่งกีดขวาง เซ่น คนหรือวัตถุอยู่ 

ด้านท้ายรถ ระบบเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณเตือนไปที่ห้องคนขับและสั่งระบบเบรกของรถให้ทำการเบรกหยุดรถโดย 
อัตโนมัติ เพื่อปัองกันอุบัติเหตุตัวระบบเบรกอัตโนมัติเป็นมาตรฐานติดทั้งมาพร้อมกับรถยนต์หรือต้องติดทั้งจากโรงงาน 
ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)

๖.๘ สมรรถนะรถ
๖.๘.๑ รถสามารถรับนํ้าหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และบํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุก 

ไม่ต่ําก'ว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๖.๙ ระบบไฟฟ้า
๖.๘.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลทํ
๖.๙.๒ มีแบตเตอรี่ขบิด ๑๒ โวลทํขนาดความจุไม่ตํ่ากว่า ๗๐ แฮมป็/ซั่วโมง จำนวน ๒ ลูก 
๖.๙.๓ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกกำหนด

/ ๖.๑๐ ตู้บรรทุก



๖.©๐ คู้บรรทุกขยะมูลฝอย
๖■ ๑๐.๑ โครงสร้างเมนเฟรม พับขี้นรูปสูงไม่น้อยกว่า ๒๓0 มิลลิเมตร
๖.๑๐.๒ พื้นตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.0 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๔๐ มิลลิเมตร
๖.๑๐.๓ ตัวถังผนังด้านข้าง คู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตจากเหล็ก มิขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
๖.๑๐.๔ ตัวถังผนังด้านบน คู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตจากเหล็ก มิขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
๖.๑๐.๔ ผนังข้างด้านบอกติดตั้งกระดูกงูแบบเอียง เพี่อเสริมความแข็งแรง
๖.๑๐.๖ มีถังเก็บนํ้าเสียจากขยะมูลฝอย ผลิตจากเหล็ก มิขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร มิความจุ 

ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร มิบอลวาล้ล ปีด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ น้ิว สำหรับถ่ายนํ้าเสียออกจากถังเก็บนิ้า
๖.๑๐.๗ คู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไม่น้อยกว่า ๑ 0  ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับนํ้าหนักมูลฝอย 

ได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐0๐ กิโลกรัม โดยมิระบบชั่งนํ้าหนักและตรวจสอบนํ้าหนักบรรทุกเกินพิกัดแสดงผล เป็นแบบดิจิตอล 
และค่านำหนักบรรทุก สามารถส่งค่าการทำงาน ผ่านโทรศัพทํมือถือหรือคอมพิวเตอร์ และมิสัญญาณเสียงและสัญญาณ 
ไฟกระพริบเตือนและแสดงในห้องพลขับได้ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองและแนบแบบโครงสร้างคู้บรรทุก 
ขยะมูลฝอยมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๖.©© ชุดกวาด-อัดขยะมูลฝอยแบบไฮดรอลิค
๖.๑๑.๑ การกวาดขยะเป็นแบบแขนเหวี่ยงอิสระ ใบกวาดขยะมูลฝอยใช้เหล็กแผ่นตามมาตรฐานผู้ผลิต จุดหมุน 

ของกระบอกไอดรอลิคมิหัวอัดจารบี ข่วยหล่อลื่นบีองกันการสึกหรอได้ดี พร้อมแนบเอกสาร แบบระบบกวาดขยะมูลฝอย 
มาแสดงใบยื่นเสนอราคา

๖.๑๑.๒ การอัดขยะเป็นแบบแขนเหวี่ยงอิสระบังคับการอัดขยะมูลฝอย ชุดใบอัดขยะใช้เหล็กแผ่นตามมาตรฐาน 
จุดหมุนของกระบอกไฮดรอลิคมิหัวอัดจารบี ช่วยหล่อลื่นบีองกันการสีกหรอได้ดี พร้อมแนบเอกสารแบบระบบอัดขยะมูล 
ฝอยมาแสดงในยืนเสนอราคา

๖.๑๑.๓ พื้นรองรับขยะมูลฝอยของชุดกวาดและชุดอัดขยะมูลฝอย ผลิตจากเหล็ก มิขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 
๔.๔ มิลลิเมตร

๖.๑๑.๔ ผนังด้านข้างตั้งสองข้างของขุดอัดขยะมูลฝอย ผลิตจากเหล็ก มิความหนาไม่น้อยกว่า ๓.0  มิลลิเมตร
๖.๑๑.๔ ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มิถังเก็บนํ้าเสียขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ ๐ 0  ลิตร ผลิตจากเหล็กมิ 

ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร มิบอลวาสํล ปิด-เปิด ขนาดไม,น้อยกว่า ๒ น้ิว สำหรับถ่าย 
นิ้าเสียออกจากถังเก็บนิ้า

๖.๑๑.๖ มิระบบบีองกันนํ้าเสียรั่วซีม โดยมิซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวคู้และขุดอัดขยะมูลฝอยตาม 
แนวขอบกัน'นาร่ัวขีม

๖.๑๑.๗ ด้านข้างท้ายขุดกวาด-อัดขยะมูลฝอย มิพื้นที่สำหรับยืนปฎิบ้ติงาน
๖.๑๑.๘ ติดตั้งสัญญาบเตือนพลขับ ขณะทำการเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ด้านข้างซ้ายตอนท้ายรถบรรทุก 

ขยะมูลฝอย
๖.๑๑.๙ มิระบบเร่งรอบเครื่องยนต์แบบอัตโนมัติเมื่อระบบอัดขยะมูลฝอยทำงาน และระบบสามารถปรับต้ัง 

รอบเครื่องยนต์ได้ตั้งแต่ ๘๐๐ -  ๑ 1๔๐๐ รอบต่อนาที ระบบเร่งรอบผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ มอก. 
๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐ ๐ ๑  ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อคและวงจรการทำงานของระบบและเอกสารหนังสือรับรอง 
มาแสดงในวับยืนเสนอราคา



๖.๑๒ ชุดดันขยะมูลฝอย
๖.๑๒.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดับขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิค 

ทีใข้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ข้ัน เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย
๖.๑๒.๒ แผ ่นด ันขยะม ูลฝอยเม ื่อถ ูกด ันส ุดจะต ้องเสมอด ้านท ้ายถ ังบรรจ ุขยะม ูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ 

ยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย
๖.๑๒.๓ แผ่นดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.0  มิลลิเมตร 

๖.๑๓ การพ่นสืและตราหน่วยงาน
๖.๑๓.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีถันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ข้ัน แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงที่ได้รับมาตรฐาน 

มอก.๒๖๖๓-๒๕๕:๗ ขนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ข้ัน
๖.๑๓.๒ สีรองพื้นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๖๙๑-๒๕:๔๗ หรือมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ 

พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
๖.๑๓.๓ การพ่บสีถันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ขั้นภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 
๖.๑๓.๔ พ่นสีกับสนิมบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ใต้บังโคลนหน้าและใต้บังโคลนหลัง พ่นสีกับสนิม ไม่น้อยกว่า๒ 

ข้ัน
๖.๑๓.๔ ส ีต ้องได้มาตรฐาน ASTM D ๓๓๔๙ ผ ่านการตรวจสอบจากสถาบ ันยานยนต ์หรือสถาบ ันวิจ ัย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสถาบันอื่นที่น่าเขื่อถือ เพื่อการยึดเกาะของสีที่ได้คุณภาพ ทนต่อการขีดข่วนพร้อมแนบ 
เอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๖.๑๓.๖ ตราหน่วยงานและอักษร ต่างๆ เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด

๖.๑๔ ระบบส่งกำลังและปัมไฮดรอลิค
๖.๑๔.๑ ใข้แบบเกียร์ป้มขนิดใช้งานหนัก ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ผ่านระบบถ่ายทอด 

กำลัง ขื่งต่อมาจากข้างเกียร์ (PTO) เกียร์ป้มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
๖.๑๔.๒ ปีมไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงตันได้สูงสุดไม,น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ปอนต์ต่อตารางนิ้ว 
๖.๑๔.๓ ปริมาตรของป้มต่อการหมุน ๑ รอบ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ซีซี/รอบ
๖.๑๔.๔ วาล์วควบคุมระบบโฮดรอลิค สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาร์ และเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับ 

มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และเป็นพัสดุที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)
๖.๑๔.๔ อัตราการไหลของนํ้ามับไฮดรอลิค (FLOW RATE) ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร/นาที 
๖.๑๔.๖ สายไฮดรอลิคเป็นสายชนิดทนแรงดันสูง สามารถทนความร้อนได้ดีตามมาตรฐานผู้ผลิต 
๖.๑๔.๗ ถังนิ้ามันไฮดรอลิคมีความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร มีเกจํวัดระดับนํ้ามันไฮโดรลิค พร้อมกรองดักฝ่น -  

ละออง เพื่อป้องกันระบบไฮโดรลิคเสียหายและยืดอายุการใข้งาน จะติดตั้งเซ็นเขอร์ตรวจวัดอุณภูมิของบํ้ามันไฮโดรลิค 
สามารถปรับช่วงการทำงานของอุณหภูมิได้ และถ้าอุณหภูมิร้อนถึงตามค่าที่ตั้งไว้ระบบจะเตือนด้วยเลียงและสัณญานไพ่ 
และจะตัดระบบการทำงานของระบบไฮโดรลิคชุดอัดท้าย ตัวเซ็นเซอร์สามารถปรับช่วงอุณหภูมิได้ มีมาตรฐานการป้องกัน 
ฝ่นและนํ้า พร้อมแนบแคตตาล็อคในวันยื่นเสนอราคา

๖.๑๔ ระบบสัญญาณไฟอุกเฉินและสัญญานเสียงถอยหลัง
๖.๑๔.๑ ดานบนหัวเกํงรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณโคมไพ่วับวาบ สีเหลือง LED บนหลังคาเกํง ๑ ดวง และ 

ด้านท้าย ๒ ดวง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร



-๖-

ตัวโคมทำด้วยโพลีคาร์บอเนต ทนต่อความร้อนและนํ้าได้ดี ผู้เสนอราคาจะต้องแบบแคตตาล็อคและเอกสารหนังสือรับรอง 
มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๖.๑๕.๒ ด้านท้ายขุคตับรรทุกขยะมูลฝอย มีโคมไฟส่องสว่างสปอร์ตไลทํ LED จำนวน ๒ ขุด มีความสว่าง 
ไม่น้อยกว่า ๖ 0 วัตต์ ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ มอก.๙ 0 0 ๑หรือ ISO ๙ 0 0 ๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อค 
มาแสดงในวับยื่นเสนอราคา

๖.๑๕.๓ ติดตั้งสัญญานเลียงถอยหลัง ตัวสัญญานเสียงสามารถปรับความดังเสียงได้แบบอัตโนม้ติ เม่ือถอยใกล้สิ่ง
กีดขวาง

๖.๑๕.๔ ติดต้ังระบบข่ังน้ําหนักบรรทุกและการแจ้งเตือนน้ําหนักบรรทุกเกิน ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเอียง ระบบเร่ง 
รอบเคร่ืองยนต์แบบอัตโนมัติ และระบบตรวจวัดอุณหภูมิของน้ํามันไฮดรอลิค ทำงานด้วยกล่องควบคุมระบบการทำงานเป็น เอ็ม 
ซียู (MCU) แบบไมโครคอนโทรลเลอร์ยูนิต (Micro Controller Unit) มีระบบปฏิบัติการแบบแคนบัส (Canbus) บันทึก 
ข้อมูล ระบบไรดรอลิค เครื่องยนต์ และสามารถส่งการทำงานของเซ็นเซอร์ต่าง  ๆ ผ่านโทรศัพทํมือถือหรือคอมพิวเตอร์

^  ๖.®๖ ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง
๖ .๑๖.๑  ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง และแผ่นสะท้อนแสง ให้ถ ูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก 

ในหัวข้อที'กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวนและตำแหน่ง การติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต ้องมี 
อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

๖.๑๖.๒ ตัวอักษรและตราหน่วยงาน เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด

๖.®๗ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
๖.๑๖.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ขุด
๖.๑๖.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ขุด
๖.๑๖.on ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ขุด
๖.๑๖.๔ ขุดอุปกรณ์ลากจูง พร้อมตะขอเหล็ก จำนวน ๑ ขุด
๖.๑๖.๕ สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ขุด
๖.๑๖.๖ คู่มือการใข้และบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ ขุด

๖.®๘ เงื่อนไขและการรับประกัน
๖.๑๘.๑ ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบทุกชนิดของรถบรรทุกขยะมูลฝอย เป็นของใหม่ไม่เคยใข้งานมาก่อน 

นอกจากการทดลอง และทดสอบสมรรถนะตามขั้นตอนของการผลิตและต่อประกอบ
๖.๑๘.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตและต่อประกอบรถ ทั้งนี้เพี่อ 

ประโยฃน์สูงสุดของหน่วยงานราขการภาครัฐ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานโรงงานผู้ผลิตและต่อประกอบ โดยมี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ประเภท ผลิต ประกอบ ตัดแปลง ซ่อมแซม และการทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ 
สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วง รวมทั้งการทำแผงวงจรทำชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไพ่ฟ้าที่นำไปใข้ประกอบวงจรใบ 
รถยนต์หรือรถพ่วงและได้รับมาตรฐานคุณภาพ มอก.๙ 0 ๐๑ หรือ ISO ๙ 0 0 ๑ พร้อมแนบแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง และ 
แนบรูปถ่ายภายในและภายนอกโรงงาน (เครื่องจักรที่ใซในการผลิต,ห้องพ่นสีรถ) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๖.๑๘.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรูปแบบรถยนต์ พิมพ์เขียวการติดตั้งของรถบรรทุกขยะมูลฝอย ระบบ 
ไฮดรอลิคและวงจร จะต ้องม ีร ูปแบบแคตตาล็อกเป ็นแบบพิมพ ์เข ียว และต้องมีว ิศวกรสาขาเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 
วิศวระดับสามัญเป็นผู้รับรองแบบและแนบใบรับรองมาแสคงในวันยื่นเสนอราคา

/ ๖.๑๘.๔ ผู้ยัน.



๖.๑๘.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอก?(ารรับรองมาตรฐานสินค้าทีผลิตภายในประเทศไทย (MIT) ของตัวรถยนต์ 
โรงงานต่อประกอบตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๖ .ร)๘.๕ ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบขั้นตอน 
การผลิต และต่อประกอบรถ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานราขการภาครัฐ

๖.๑๘.๖ ผู้ยื่บเสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด กับรายละเอียดของผู้ยื่นข้อเสนอ 
โดยระบุหน้าของเอกสาร/แคตตาล็อค ให้ถูกต้องและขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นคำหรีอใข้สีเน้นคำ พร้อมระบุหมายเลข 
ช้อที่อ้างอิงในเอกสาร แคตตาล็อค เอกสาร หลักฐานให้ชัดเจน ครบถ้วนทุกข้อ ตามตัวอย่างเอกสารตารางเปรียบเทียบ 
คุณลักษะ(TOR)

๖.๑๘.๗ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลผู้เสนอราคาใช้เกณฑ์ราคา
๖.๑๘.๘ การรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิด 

การชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและเวลาตังกล่าว ผู้ขายจะทำการแกไขให้ใช้ไต้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ไต้รับแจ้ง 
)  แถ้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๖.๑๘.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยต้องมีศูนย์บริการและ 
ศูนย์ซ่อมมาตรฐานในพี้นที่จังหวัดพระนครครีอยุธยา หรือพื้นที่ช้างเคียง

๖.๑๘.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคของรถยนต์บรรทุกขยะ และเอกสารรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ของ 
รถยนต์ พร้อมเอกสารแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ในวันยื่นซองเสนอราคา

๖.๑๘.๑๑ ในวันรับส่งมอบรถ รถต้องอยู่ในสภาพใช้งานไต้ทันที โดยมีนี้ามันบรรจุไม่น้อยกว่าครึ่งถัง 
๖.๑๘.๑๒ ผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขคุณลักษณะ 

ท่ีกำหนด คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาผลของผู้เสนอราคารายนั้น
๖.๑๘.๑๓ ต้องส่งมอบรถยนต์ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๖.๑๘.๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จะชำระราคาให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายไต้ส่งมอบรถยนต์บรรทุกขยะและ 

โอนกรรมสิทธ๋ัไห้กับผู้ซ้ือแล้ว

๗. วงเงินในการจัดซื้อ
/  - เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

งวดของการเบิกจ่ายเงิน ๑ งวด

๘. เกณฑ์ในการพิจารณา
- พิจารณาจากเกณฑ์ราคา

๙. กำหนดส่งของ/ทำงานแล้วเสร็จ
- กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๐. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ สามารถ 

สอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๓๔-๐๗๓๖ ต่อ ๑๓ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

-๗-

/ ๑๑. การรับพิง



<5) 6), การรับฟ้งความคิดเห็บ
\ A  รับฟังความคิดเห็บ

ผู้ประกอบการสามารถเสนอแบะความคิดเห็บเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาบอนับนี้ได้ที่
สถาบที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วบตำบลบ้าบร่อม หม่ท่ี ๒ ตำบลบ้าบร่อม อำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระบครครือยุธยา ๑๓๑๓๐
โทรศัพท์,หมายเลข 0-๓(1:๓๔-๐๗๓๖ ต่อ ๑๓
โทรสารหมายเลข ๐-๓๔๓๔-๐๗๓๖ ต่อ ๑๖
www.banrome.go.th
ที่งนี้ใบการเสนอแบะความคิดเห็บ ผู้เสนอแบะต้องเปีดเผยซื่อ และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้าบร่อมทราบด้วย
□  ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและกา'ริ,บริหาร 

พ ัสด ุภาครัฐ พ .ศ .๒๔๖๐ ข้อ ๔๔ (๑) การซ ื้อหรือจ ้างครั้งหน ึ่ง ซ ื่งม ีวงเงินเก ิน ๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท แต่ไม่เกิน 
๔ ,๐ ๐๐ ,๐๐ ๐.๐ ๐  บาท ให้อยู่ใบดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็บจาก 
ผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

-คณะกรรมการกำหบดร่างขอบเขตของงานใบการจัดซื้อพัสดุ

(นางสาวปาณิคา พุ่มวันเพ็ญ) 
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงซ่ือ). กรรมการ
(บายธนวุฒิ หลีเจริญ) 

นิติกรชำนาญการ

(นางนุซจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
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